
אילן-המרכז למשפט מסחרי, אוניברסיטת ברתלמות תעודה בשיתוף הש
מוכרת לצורכי גמול השתלמות

יחסים כלכליים במשפחה ועוד
פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' דב פרימר ועו"ד אילנית וויילריכוז אקדמי: 

ראשון ימפגשים בימ 10, שעות אקדמיות 40

08.07.18   -   15.04.18בין התאריכים:  

קהל יעד: עורכי דין

ירושלים. 1בבית הפרקליט, רחוב שופן 

מחיר
360  ₪

הנחיות
הקורס מוגש לגמול השתלמות, לפיכך תנאי 

.על כל המשתתפים ההשתתפות והדרישות חלים
לידיעת עובדי המגזר הציבורי )למעט עובדי הוראה( 

 המעוניינים בגמול השתלמות, הסמכות להכרה
בקורס לגמול השתלמות, מצויה בידי הוועדה לגמול 

השתלמות בלבד )להלן: הוועדה(.
באחריות המשתלמים לעקוב אחר פרסומי הוועדה 

ולעמוד בדרישותיה.

תעודה
שעות אקדמיות  40להשתלמות זו תוענק תעודה בת 

מטעם ועד מחוז ירושלים לשכת עורכי הדין, בכפוף 
לאישור הוועדה. לעמידה בתנאי הנוכחות ובכפוף

תנאי הנוכחות
במפגשי הקורס.  100%נדרשת נוכחות מלאה של 

במקרה של מחלה או מילואים תאושר היעדרות של 
בתנאי שיצורפו אישורים מתאימים. את  20%עד 

האישורים יש למסור לרכזת הקורס עד שבוע מיום 
ההיעדרות. ראוי להדגיש שעל פי ההוראות "נוכחות 

התייצבות לשיעורים בדיוק במועד  -" כוללת100%
בוע על פי לוח הזמנים של הקורס והשתתפות הק

מלאה בשיעורים עד לסיום ועמידה מדויקת בלו"ז. 
דף החתמה יועבר בתחילת כל מפגש ובסיומו.

תנאים נוספים
 66%מפגשים שבהם יהיו נוכחים פחות מ 

מהתלמידים בכיתה לא יוגשו לגמול השתלמות 
ויקוזזו מהיקף השעות המוכרות. הזכות להשתתף 

למות היא אישית ואיננה ניתנת להעברה.בהשת

כתנאי להשתתפות בקורס יידרש כל משתתף לחתום 
על מידעון שיימסר לו בתהליך ההרשמה.

המעוניינים בתעודה לצורכי גמול השתלמות יציינו 
אך הרשמתם היא סופית ולא זאת בעת ההרשמה, 

יינתן החזר כספי אם הקורס לא יאושר לגמול 
השתלמות.

 המקצועית כפופה לשינויים. # התכנית

תנאי תשלום 
בכרטיס אשראי או בהמחאות.

הרישום להשתלמות מתבצע בעת קבלת מלוא 
התשלום. יובהר, כי לא ישוריינו מקומות. ניתן לשלוח 

 9219001, ירושלים 1המחאה בדואר לרחוב שופן 
לפקודת "ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין 

בישראל".

שינויים וביטולים
יתקבלו בהודעה  יםו/או ביטול יםהודעות על שינוי

בכתב בלבד למשרדי ועד מחוז ירושלים באמצעות 
, ירושלים 1או לכתובת: רחוב שופן  02-5416306פקס 

9219001
במקרה שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע 

ימים לפני מועד  14-למשרדי הועד לא יאוחר מ
ההשתתפות, למעט דמי   פתיחת הקורס, יוחזרו דמי

במקרה שההודעה בכתב על הביטול  ₪. 50ביטול בסך 
ימים ועד  14-ההשתתפות תגיע למשרדי הועד פחות מ

ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזרו דמי  3
במקרה  ₪. 100ההשתתפות למעט דמי ביטול בסך 

שההודעה בכתב על ביטול ההשתתפות תגיע למשרדי 
מי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, י 3-הועד פחות מ

לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
באחריות המשתלמים לוודא כי הודעתם בדבר ביטול 

שרדי הועד במועד הרצוי.או שינוי התקבלה במ



נושאמרצהשעותתאריךמספר

1

15.04.1816:30-16:20

18:00-16:30

19:45-18:15

 עו"ד אשר אקסלרד,
יו"ר ועד מחוז ירושלים

 עו"ד מנחם מושקוביץ,
סגן ראש לשכת עורכי הדין

 עו"ד ארקדי אליגולאשוילי,
יו"ר )משותף( פורום השתלמויות ויו"ר 

צעירים במחוז ירושלים עורכי דין פורום
 ב אבו גוש,אעו"ד איה

ף( פורום השתלמויות במחוז יו"ר )משות
ירושלים

כב' השופט משה דרורי
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים

כב' הדיין הרב אליהו היישריק
בית הדין הרבני הגדול

דברי ברכה

 -יחסים כלכליים בין הורים וילדים
נאמנויות, מתנות והלוואות

יחסים כלכליים בבית הדין הרבני

2

רפפורט-כב' השופטת תמר בזק22.04.1818:00-16:30
בית המשפט המחוזי בירושלים

מבט שיפוטי -חלוקת נכסים מורכבים

עו"ד אברהם אברמן19:45-18:15
אפרים אברמזון ושות' משרד עורכי דין

כיצד תוקפים חוות דעת כלכלית

3

29.04.1818:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד גלי עציון
ייעוץ וחקיקה, נעמתמנהלת מחלקת 

רו"ח בועז ים
מנכ"ל קבוצת עגן ייעוץ אקטוארי, פיננסי 

ועסקי בע"מ

מבא  -יישומו של חוק חלוקת חסכון פנסיוני
מהשטח

כיצד תוקפים חוות דעת אקטואר בנושא 
חלוקת החיסכון הפנסיוני

4

06.05.1818:00-16:30

19:45-18:15

פרופ' שחר ליפשיץ
למשפטים, אוניברסיטת בר אילן הפקולטה

כב' הדיין הרב יאיר בן מנחם
אביב-בית הדין הרבני האזורי בתל

פערים בכושר ההשתכרות

מדור ספציפי ודמי שימוש בבית הדין הרבני

5

27.05.1818:00-16:30

19:45-18:15

כב' הדיין הרב אליעזר איגרא
בית הדין הרבני הגדול

שמואליפרופ' בני 
אוניברסיטת בר אילן

כלים הלכתיים להתמודדות עם סרבנות גט

היבטים כלכליים של סרבנות גט

6

03.06.1818:00-16:30

19:45-18:15

עו"ד שמואל מורן
שמואל מורן משרד עורכי דין

עו"ד פרופ' דב פרימר
פרימר, גלמן ושות' משרד עורכי דין

דחופים לאיתור כלים משפטיים וסעדים 
רכוש

תוקף והשלכות כלכליות -נישואי תערובת

7

10.06.1818:00-16:30

19:45-18:15

כב' השופט ערן שילה
בית המשפט לענייני משפחה בירושלים

עו"ד תמי סלע
מנהלת היחידה הארצית לפיקוח על 
אפוטרופוסים, האפוטרופוס הכללי

הכשרות המשפטית

הרפורמה בחוק הכשרות המשפטית 
והאפוטרופסות 

8

17.06.1818:00-16:30

19:45-18:15

כב' השופט נמרוד פלקס
בית המשפט לענייני משפחה בירושלים

עו"ד אילנית ווייל
פרימר, גלמן ושות' משרד עורכי דין

דיני המשפחה פוגשים את הדין הפלילי

טיפים  -"סוף מעשה במחשבה תחילה"
להבטחת תקפותה של הצוואה



9

24.06.1818:00-16:30

19:45-18:15

כב' השופט בן ציון גרינברגר
בית המשפט המחוזי בירושלים

עו"ד מאיר מזרחי
מאיר מזרחי משרד עורכי דין

ניהול עזבון

היבטים מיסויים של מתנות וירושות

10

08.07.1818:00-16:30

19:45-18:15

כב' השופטת ענת ברון
בית המשפט העליון

פרופ' שחר ליפשיץ
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

)ב(  8סעיף  -מתנות בטלות ומתנות תקפות
לחוק הירושה

יחסים כלכליים בין ידועים בציבור
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